Hedrin Protect & Go spray
zaščita
Otroci lahko zelo hitro dobijo uši. S pršilom Hedrin Protect &
Go zdaj lahko svoje otroke aktivno zaščitite pred ušmi in ohranite
zdrav videz njihovih las. Pršilo klinično dokazano uniči uši še preden
se razširijo na laseh. Pršilo preprosto nanesite in pustite delovati.
Hedrin Protect & Go uporabljajte redno ob izbruhu epidemije uši.
Posebej pomembna je zaščita otrok kadar so skupaj z drugimi otroci
ob skupnih dejavnostih kot so igra, otroška zabava ali na začetku
šolskega leta.
• Nežna formula
• Ščiti in neguje lase
• Prijazen do kože
• Vonj pomaranče in manga
OPOZORILA:
Ne vsebuje hlapnih sestavin. Kljub temu upoštevajte običajne
varnostne ukrepe. Lase vedno držite stran od odprtega ognja.
Ne uporabljajte, če ste občutljivi na katero od sestavin.
Če se pojavi izpuščaj ali katerikoli drugi znaki alergije, prenehajte z
uporabo. Kožo očistite z milom in vodo ter poiščite zdravniško pomoč.
Primerno za uporabo pri odraslih in otrocih, starejših od 6
mesecev.
Ne nanašajte na poškodovano kožo.
Bodite previdni, da ne pršite v oči in obraz ter pršila ne vdihavajte. Če
pride v stik z očmi, jih sperite z vodo. Če draženje ne preneha, poiščite
zdravniško pomoč.
Sestavine: oktan-1,2-diol 1% w/w (Activdiol®), PEG-6 kaprilni/
kaprični gliceridi, PEG-12 dimetikon, karbomer, natrijev hidroksid,
dišava (vsebuje limonen) in voda.
Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti, označenega na
pakiranju.
SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.
SAMO ZA ZUNANJO UPORABO NA LASEH IN LASIŠČU.
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Hranite v originalnem pakiranju.
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POMEMBNO: Pred uporabo vedno preberite vsa navodila na
embalaži.
1. IZPERITE morebitne odstranjevalce uši.
2. RAZPRŠITE NA Z BRISAČO OSUŠENE LASE in razčešite.
ali
RAZPRŠITE NA SUHE LASE in razčešite.
3. POSUŠITE. Lase posušite s sušilnikom za lase ali
pustite, da se naravno posušijo.
4. Uporabljajte REDNO, vsaj dvakrat na teden.

